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Úvodní slovo 

Předkládáme vám přehled naší pedagogické, výchovné a hospodářské činnosti. Přestoţe tato zpráva nemůţe 
podrobně zachytit všechny změny a události, které se v ţivotě naší školy udály, věřím, ţe dobře poslouţí 
k připomenutí toho nejdůleţitějšího. 

Děkuji všem pracovníkům školy, kteří se na úspěšném zvládnutí úkolů školního roku 2015/2016 podíleli a přeji 
hodně úspěchů i v letech následujících. 

   

Ve Vysokém Mýtě dne 8. 8. 2016 

  

                                                                                                                             Ing. Luděk Roleček 

                                                                                                                                    ředitel ISŠT 

 Schváleno na pedagogické radě dne 30. 8. 2016 

 Schváleno Školskou radou dne 6. 10. 2016 

 



VÝROČNÍ ZPRÁVA ŠKOLY 2015/2016 

  

Název a adresa školy: Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, 
Mládeţnická 380 

    
Zřizovatel školy: Pardubický kraj, Komenského 125, 532 11 Pardubice 
    
Ředitel školy: Ing. Luděk Roleček 
Statutární zástupce ředitele: Mgr. Iva Suchánková 
Zástupce ředitele pro OV: Zdeněk Dušek 
Vedoucí domova mládeţe: Otto Šlegr  
Ekonom školy: Ing. Gabriela Valentová 

 Charakteristika školy 

  

Počet tříd: 15 
Počet ţáků celkem: 320 
Průměrný počet ţáků na třídu   21 
Ubytovaní ţáci: 45 

  

Počet ţáků v oborech a) 3letých učebních: 202 
  b) 4letých studijních:  62 
  c) nástavbových pro absolventy 3letých uč. oborů - 

denní forma 
 27 

 

   

Přijímací řízení  

  

Počet přihlášek do 1. kola: 254     
do dalších kol: 11     
Nastoupilo celkem ke studiu:  137 ţáků z toho   47 ţáků maturitní obory 
      90 ţáků učební obory 

  

ŠKOLA VYUČOVALA NÁSLEDUJÍCÍ OBORY: 

  

Kód oboru Název oboru Schvalovací doloţka 
23-68-H/01 Automechanik RVP Mech.opr.mot.vozidelč.j.12698/2007-23 
23-61-H/01 Autolakýrník RVP Autolakýrník č.j.6907/2008-23 
33-59-H/01 Čalouník RVP Čalouník č.j.12698/2007-23 
23-55-H/02 Karosář RVP Karosář č.j.6907/2008-23 
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů RVP Opravář zemědělských strojů č.j. 12698/2007-23 
23-52-H/01 Nástrojař RVP Nástrojař č.j.12698/2007-23 
23-51-H/01 Strojní mechanik RVP Stroj.mech.č.j.12698/2007-23 
23-44-L/01 Mechanik strojů a zařízení RVP Mech.strojů a zař. č.j.9325/2009-23 
23-41-M/01 Počítačová grafika ve strojírenství RVP Strojírenství č.j. 12698/2007-23 
23-43-L/51 Provozní technika č. j. 1606/2010-23 



 

Kontaktní adresy školy 

Integrovaná střední škola technická, Vysoké Mýto, Mládeţnická 380, 566 01 
  
telefon:  465 420 405  spojovatelka  465 423 005 ředitel 
fax: 465 423 005   
e-mail:  sekretariat@isstvm.cz red.isstvm@iol.cz (ředitel) 
web: http://www.isstvm.cz   

   

Sloţení školské rady: 

  

Předseda:   Ing. Pavel Novotný 
Členové:   Ing. Miloš Huryta MBA 

  Tomáš Zeman 

  
 

 

 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ZÁKLADNÍ ODBOROVÉ ORGANIZACE INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY 

TECHNICKÉ, MLÁDEŢNICKÁ 380, VYSOKÉ MÝTO 

ve školním roce 2015/2016 

 

Vedení Základní odborové organizace se skládá z předsedy – Petr Leníček, místopředsedy – Petr 

Brandýský, pokladníka – Bohuslav Bezdíček. 

Na počátku školního roku 2015/2016 bylo evidováno 15zaměstnanců v Českomoravském odborovém 

svazu pracovníků školství.  

Ve školním roce se pořádají čtyři schůze členů Základní odborové organizace, kde se předkládají 

informační sdělení z Krajského odborového svazu a projednávají se návrhy pro sestavení nové kolektivní 

smlouvy. 

Kolektivní smlouva byla sjednaná s vedením školy 26.června 2015 a všechny její body se dle ujednání 

dodrţují. S kolektivní smlouvou byli zaměstnanci seznámeni. 

 

Zpracoval: Petr Leníček 

 

  

 

mailto:sekr.isstvm@worldonline.cz
mailto:red.isstvm@iol.cz
http://www.isstvm.cz/


  

SEZNAM PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ VE ŠKOLNÍM ROCE 2015/2016 

 Pedagogický sbor teoretická výuka 

Příjmení, jméno, titul  Studium   Vyučovaný předmět  
Prac. 

poměr 
od  

Ing. Roleček Luděk Univerzita Pardubice DF ZAV – ředitel školy 1983 
Mgr. Suchánková Iva MU Brno – PdF ANJ – ZŘ TV 1987 
Ing. Bakešová Monika TU Liberec FT odb. předměty strojírenské 2002 
Ing. Bodlák Miroslav VŠDS Ţilina odb. předměty strojírenské 2015 
Mgr. Braiková Milena MU Brno, Pdf historie, CJL 2004 

Mgr. Burcalová Naďa Univerzita Hr. Králové PdF-
studuje 

NEJ 2008 

Mgr. Čáp Marek MU Brno, PdF MAT, FYZ 2002 
Mgr. Čapek Jiří PdF Hr. Král., MU Brno, PřF PSP, FYZ 1979 
Bc. Černý Tomáš UP Olomouc FKT-studuje ZEK, OBN,TEV 2000 
Mgr. Hron Antonín UP Olomouc PdF odb. předměty stroj., FYZ 1991 
Mgr. Hynek Michal Univerzita Hradec Králové NEJ, DEJ, CJL 2003 
PaedDr. Chára Václav UK Praha PdF odb. předměty strojírenské 1981 

Ing. Khorel Ladislav ČVUT Praha FS odb. předměty strojírenské 1988 
Mgr. Mimra Pavel Univerzita H. Králové  odb. předměty stroj., TEU 2005 
Mgr. Novotná Iva VŠ pedag. H. Králové CJL 2007 
Ing. Novotný Pavel VUT Brno FS odb. předměty stroj., MAT 2003 
Ing. Řezníčková Štěpánka VŠE Praha FVE EKO, UČE 1989 
Ing. Solil Milan ČVUT Brno odb. předměty strojírenské 2009 
Mgr. Smrček Vladimír PdF Hradec Králové TEV 1993 
Bc. Soušková Věra Slezská univerzita Opava - 

studuje 
ANJ 2003 

Ing. Tocháček Jiří ČVUT Praha FS odb. předměty strojírenské 2001 
Mgr. Vávrová Lucie Univerzita H. Králové ANJ 2015 

    

    

   

Pedagogický sbor odborný výcvik  

Dušek Zdeněk ZŘ OV 

Bezdíček Bohuslav  UOV 

Brabec Václav  UOV 

Brandýský Petr  UOV 

Haselmann Eduard  UOV 

Holomek Petr UOV 

Kajsrlík Miroslav  UOV 

Kaštánek Miroslav UOV 

Kopecký Pavel  UOV 

Langer Petr  UOV 

Leníček Petr   UOV 

Navrátil Milan UOV 

Pištora Václav   UOV 

Pravec Jaroslav   UOV 

Říha Milan  UOV 

Trnková Jaroslava UOV 

  

 



Vychovatelé na DM ISŠT 

Otto Šlegr  vedoucí DM 

Hana Kovářová  vychovatelka 

Jaroslava Ropková vychovatelka 

 

Třídní učitelé ve školním roce 2015/2016 

AO 1  Ing. Miroslav Bodlák 

ČL 1  Ing. Monika Bakešová 

K 1 Mgr. Vladimír Smrček 

NS 1  Mgr. Jiří Čapek 

NZ 1 Bc. Tomáš Černý 

STME 1 Ing. Milan Solil 

AK 2  Ing. Pavel Novotný 

ČL 2 Mgr. Antonín Hron 

MME 2 Mgr. Michal Hynek 

NS 2 Mgr. Marek Čáp 

NZ 2 Mgr. Pavel Mimra 

A 3  Ing. Štěpánka Řezníčková 

KLNZ 3  Ing. Ladislav Khorel 

MME 3  Mgr. Iva Novotná 

MME 4  Bc. Věra Soušková 

  

  

  

  

Výsledky maturitních zkoušek 

školní rok 2015/2016/jaro  

studijní obor kód oboru prospěli neprospěli 

strojírenství 23-41-M/01 1 3 

mechanik strojů a zařízení 23-44-L/01 1 0 

provozní technika 23-43-L/51 4 4 

  

  

Zpracovala: Mgr. Iva Suchánková, ZŘ TV 

   

  

 

 

 



Výsledky závěrečných zkoušek 

školní rok 2015/2016/jaro  

učební obor kód oboru prospěli neprospěli 

automechanik 23-68-H/01 13 5 

karosář 23-55-H/02 8 2 

autolakýrník 23-61-H/01 5 1 

nástrojař 23-52-H/01 3 0 

strojní mechanik 23-51-H/01 6 2 

 

Zpracoval: Zdeněk Dušek, ZŘ OV 

  

 

 

ÚDAJE O VÝSLEDCÍCH KONTROL A ŠETŘENÍ 

ve školním roce 2015/2016 

 

10. 11. 2015 Veřejnoprávní finanční kontrola subjektu – výsledek - nebylo zjištěno porušení závazných 

předpisů 

12. 1. 2016 Kontrola plateb pojištění a povinností plátce pojistného na zdravotním pojištění – výsledek - 

nebyly zjištěny splatné závazky ani jiné evidenční nedostatky 

23. 3. 2016 OSSZ – kontrola povinností odvodů pojistného – výsledek - údaje o zaměstnavateli uvedené 

v registru zaměstnavatelů souhlasí se skutečností. Zjištěn přeplatek pojistného ve výši 499,-- 

Kč, který byl OSSZ vrácen na účet školy. 

11. 4. 2016 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje – kontrola školní jídelny – výsledek – nebyly 

zjištěny závady 

20. – 26. 4. 2016 Česká školní inspekce: 

 - kontrola řádů školy – nebylo zjištěno porušení závazných předpisů 

 - kontrola vzdělávacích programů školy - nebylo zjištěno porušení závazných předpisů 

 - organizace odborného výcviku -  nebylo zjištěno porušení závazných předpisů 

 - školní stravování–zjištěno chybné nastavení výpočtu spotřebního koše (společně zahrnuti 

ubytovaní a neubytovaní ţáci) 

 Inspekční činnost – hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání – doporučení 

inspekčních orgánů realizována 

 

 

 



ZAPOJENÍ ŠKOLY V PROJEKTECH 

  

Projekty ESF 

ve školním roce 2015/2016 

 

1. Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji 

– probíhá udrţitelnost projektu 

2. Nevzdávej to!       Prevence předčasného ukončení vzdělávání – udrţitelnost projektu 

- probíhá udrţitelnost projektu 

3. IQ Industry – Inovace a kvalifikace profesní přípravy 

-  příjemce podpory Vzdělávací agentura Kroměříţ 

-  ISŠT – udrţitelnost projektu 

  

4.  Zvyšování motivace ţáků ZŠ ke vzdělávání v technických oborech v Pardubickém kraji. 

-  příjemce podpory SOŠ a SOU Rybitví 

-  ISŠT partner bez finančního příspěvku – udrţitelnost projektu 

  

5. Prohloubení spolupráce odborných škol a zaměstnavatelův Pardubickém kraji – další vzdělávání 

pracovníků škol 

-  ISŠT partner bez finančního příspěvku 

-  příjemce podpory Pardubický kraj – udrţitelnost projektu 

   

6.  UNIV 3 – Tvorba vzdělávacích programů – obor čalouník 

 

 

 

 

 



 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA VÝCHOVNÉ PORADKYNĚ  

za školní rok 2015/2016 

V rámci své funkce vykonávala výchovná poradkyně v průběhu školního roku činnosti poradenské, metodické a 

informační. Na začátku školního roku byl sestaven přehled ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ve 

školním roce 2015/2016 probíhala integrace 39 ţáků, kterým byly diagnostikovány zejména specifické poruchy 

učení (dyslexie, dysgrafie, dysortografie, dyspraxie, dyskalkulie) a ADHD. Výchovná poradkyně informovala 

pedagogy o závěrech a doporučeních vydaných pracovníky pedagogicko-psychologických poraden (Děčín, 

Chrudim, Rychnov nad Kněţnou, Ústí nad Orlicí, Pardubice, Ţďár nad Sázavou, Hradec Králové), speciálního 

pedagogického centra v Moravské Třebové a SPP poradenství a diagnostiky v Hradci Králové. V průběhu 

školního roku probíhaly metodické konzultace s učiteli se zaměřením na práci se ţáky se speciálními 

vzdělávacími potřebami. Výchovná poradkyně se dále věnovala individuální poradenské práci se ţáky, a to 

v případě řešení výukových, popř. osobních obtíţí souvisejících se školním vzděláváním. Zákonní zástupci a 

pedagogičtí pracovníci vyuţívali sluţeb výchovné poradkyně v souvislosti s výukovými, popř. výchovnými 

obtíţemi ţáků školy. Individuální pohovory se ţáky a jejich zákonnými zástupci byly zaměřeny především na 

následující rizikové projevy chování u ţáků: agrese, šikana, násilí, intolerance, rasismus, xenofobie, záškoláctví a 

neplnění školních povinností a závislostní chování. Rizikové projevy chování u ţáků byly ze strany výchovné 

poradkyně řešeny ve spolupráci s pedagogickými pracovníky školy, školní metodičkou prevence, orgány sociálně-

právní ochrany dětí, školskými poradenskými zařízeními, středisky výchovné péče, popř. Policií ČR. Z podnětu 

orgánů sociálně-právní ochrany dětí a dalších institucí vypracovávala výchovná poradkyně v průběhu školního 

roku posudky na vybrané ţáky školy. Výchovná poradkyně také předávala informace o ţácích školským 

poradenským zařízením, která mají v kompetenci jejich diagnostiku a péči. Ze strany výchovné poradkyně byly 

ţákům a jejich zákonným zástupcům zprostředkovány informace o moţnostech dalšího vzdělávání či profesního 

uplatnění ţáků. Ţáci vyšších ročníků studijních oborů a nástavbového studia byli informováni o moţnostech 

pomaturitního studia (prezentace VOŠ a VŠ, termíny dnů otevřených dveří VOŠ a VŠ), přičemţ ţáci 3. ročníku 

učebních oborů získali informace o moţnostech nástavbového studia, popř. uplatnění na trhu práce. Výchovná 

poradkyně se v rámci poradenské činnosti podílela na začleňování ţáků s příslušností k národnostní menšině do 

školního prostředí, a to ve spolupráci s rodinami příslušných ţáků a dalšími pedagogickými pracovníky školy. 

V rámci metodické a informační činnosti zajišťovala výchovná poradkyně v průběhu školního roku 2015/2016 

koordinaci poradenských sluţeb poskytovaných ve škole. Během dnů otevřených dveří byla ze strany výchovné 

poradkyně prezentována činnost školy. V průběhu celého školního roku vedla výchovná poradkyně evidenci 

odborných zpráv a další dokumentaci související se ţáky školy. Výchovná poradkyně se zúčastnila odborného 

semináře pro výchovné poradce škol a školských zařízení, který se konal v PPP Ústí nad Orlicí dne 2. 2. 2016. 

Setkání pro výchovné poradce bylo zaměřeno především na změny v organizaci škol při společném vzdělávání. 

Zpracovala: Mgr. Naďa Burcalová 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA ŠKOLNÍ METODIČKY PREVENCE  

za školní rok 2015/2016 

Ke standardním činnostem školní metodičky prevence patří metodické, koordinační, informační a 

poradenské činnosti. Školní metodička prevence kontrolovala v průběhu školního roku realizaci Minimálního 

preventivního programu, jehoţ cílem byla prevence rizikového chování u ţáků se zaměřením na předcházení, 

resp. minimalizaci především následujících jevů: interpersonální agresivní chování (agrese, šikana, kyberšikana, 

intolerance, rasismus, xenofobie), záškoláctví a neplnění školních povinností a závislostní chování. Prevence 

rizikového chování u ţáků probíhala v průběhu školního roku ve spolupráci s orgány státní správy a samosprávy, 

které mají v kompetenci problematiku prevence rizikového chování u ţáků, s krajským školským koordinátorem 

prevence rizikového chování, s metodikem prevence PPP v Ústí nad Orlicí a s odbornými pracovišti, která působí 

v oblasti prevence rizikového chování u ţáků. V průběhu školního roku byla kontaktována odpovídající odborná 

pracoviště (PPP, OSPOD, Policie ČR, diagnostické ústavy pro mládeţ, střediska výchovné péče) a probíhala 

participace na intervenci a následné péči v případě výskytu rizikového chování u ţáků školy. Školní metodička 

prevence vedla a průběţně aktualizovala databázi spolupracovníků školy pro oblast prevence rizikového chování 

u ţáků. Dále bylo zajištěno metodické vedení činnosti pedagogických pracovníků školy v oblasti prevence 



rizikového chování u ţáků. Prevence byla nejčastěji realizována v rámci výuky, v třídnických hodinách nebo 

při osvětových přednáškách či besedách. Především v rámci výuky občanské výchovy byly realizovány aktivity 

zaměřené na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu. Prioritou těchto aktivit byla prevence 

rasismu, xenofobie a dalších jevů, které souvisí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti. Školní metodička 

prevence také participovala na integraci ţáků se speciálními vzdělávacími potřebami a poskytovala poradenské a 

preventivní sluţby daným ţákům, a to ve spolupráci se specializovanými školskými zařízeními. V průběhu 

školního roku byly shromaţďovány odborné zprávy a informace o ţácích v poradenské péči specializovaných 

poradenských zařízení v rámci prevence rizikového chování u ţáků. Ze strany školní metodičky prevence byly 

vedeny písemné záznamy umoţňující doloţit rozsah a obsah její činnosti. V rámci poradenské činnosti byli 

vyhledáváni ţáci s rizikem a projevy rizikového chování. Vybraným ţákům a jejich zákonným zástupcům byly 

poskytovány poradenské sluţby, případně byla zajištěna péče odpovídajícího odborného pracoviště, a to ve 

spolupráci s třídními učiteli. V průběhu školního roku byly ze strany školní metodičky prevence, výchovné 

poradkyně a pedagogických pracovníků zachycovány varovné signály spojené s moţností rozvoje rizikového 

chování u jednotlivých ţáků, popř. tříd.  

Cíle Minimálního preventivního programu byly plněny v průběhu školního roku na základě konání 

následujících preventivních aktivit. Ve dnech 7. 9. 2015 - 23. 9. 2015 absolvovali ţáci 1. ročníku v rámci 

udrţitelnosti projektu Nevzdávej to! adaptační pobyty I, během kterých měli moţnost lépe poznat své učitele i 

spoluţáky a identifikovat se s novou školou. Cílem projektu Nevzdávej to! je zejména prevence předčasného 

ukončení vzdělávání ţáků 1. ročníku. V průběhu září a října 2015 se ţáci školy zapojili do charitativních akcí 

(Světluška, Srdíčkové dny, Fond Sidus). Dne 13. 11. 2015 proběhl v areálu ISŠT 16. ročník autosalonu. 

Do programu autosalonu byla zařazena přednáška pro ţáky školy s názvem Uganda – perla Afriky. V rámci 

přednášky byli ţáci seznámeni se zvyky domorodců, náboţenstvím, s chudinskými čtvrtěmi, ale i příběhy dětí, 

které zasáhla epidemie HIV/AIDS, popř. malárie. Přednáška byla vedena Mgr. Františkem Krampotou, který 

působí v pozici ředitele organizace ACET ČR, o. s. Chrudim. Ve školním roce 2016/2017 proběhne v rámci 

autosalonu (11. 11. 2016) přednáška se zaměřením na prevenci šikany. Dne 8. 1. 2016 byla pro ţáky 1. ročníku 

(třída ČL1) připravena beseda zaměřená na problematiku bezpečného sexu, resp. prevence HIV/AIDS. Besedu 

vedl odborný lektor Tomáš Řehák. V průběhu ledna a února 2016 absolvovali ţáci 1. ročníku dva lyţařské kurzy, 

během kterých vedli pedagogičtí pracovníci školy zúčastněné ţáky ke zdravému ţivotnímu stylu. V rámci 

projektového dne zaměřeného na výchovu ke zdravému ţivotnímu stylu se ve škole uskutečnila přednáška 

pro ţáky 1. ročníku se zaměřením na následující oblasti: trestní odpovědnost mladistvých, šikana, kyberšikana, 

osobní bezpečí a pozitivní sociální chování. Přednáška proběhla v rámci udrţitelnosti projektu Nevzdávej to! za 

účasti Bc. Lenky Vilímkové (oddělení tisku a prevence Krajského ředitelství policie Pardubického kraje) a 

Jaromíra Antla (velitel Městské policie Vysoké Mýto). Projektové dny dále zahrnovaly besedu s výţivovou 

poradkyní a praktické ukázky prvků sebeobrany. Projektové dny proběhly ve dnech 5. 4. - 6. 4. 2016 a 8. 4. 2016. 

Adaptační pobyty II, zaměřené na ověření úrovně adaptace ţáků ohroţených předčasným odchodem ze 

vzdělávání, absolvovali ţáci 1. ročníku na konci školního roku, přesněji ve dnech 14. 6. 2016 - 23. 6. 2016.  Dne 

27. 6. 2016 se konala beseda se studentkou FF UK, která informovala ţáky školy o osobní zkušenosti s prací s 

uprchlíky. Dne 28. 6. 2016 proběhl v rámci projektu Nevzdávej to! sportovní den, do kterého byli zapojeni ţáci 

1. ročníku. V průběhu školního roku probíhaly další aktivity, které lze zařadit do oblasti prevence rizikového 

chování u ţáků, a sice účast ţáků na divadelních a filmových představeních, exkurze, aktivity ţáků v průběhu 

výchovně-vzdělávacího procesu, doučování a zájmové krouţky.  

Zpracovala: Mgr. Naďa Burcalová 

 

DOMOV MLÁDEŢE  

závěrečná zpráva za školní rok 2015/2016 

Začátkem školního roku nastoupilo na DM 45 ţáků, z toho 3 děvčata. Pokles počtu ubytovaných ţáků byl 

způsoben znovuotevřením Domova mládeţe na ulici Generála Závady. Počet vychovatelů z tohoto důvodu 

poklesl o 2.  

 

Ţáci byli rozděleni do dvou výchovných skupin, ke kaţdé byla přidělena vychovatelka, která za skupinu 

zodpovídá. Hlavní vychovatel nastupoval ke skupině, kde vychovatel vykonával noční pohotovost. Ţáci byli 

ubytováni po 2 – 3 na pokojích, za které plně zodpovídají. 



Po některých úpravách ve stavu ţáků, kdy někteří z různých důvodů ukončili ubytování a příchodem nových ţáků, 

se celkový stav k 31. 10. 2016 ustálil na počtu 45 ţáků. V I. ročníku bylo 26 ţáků, z toho 3 děvčata, ve II. ročníku 

7 ţáků, ve III. ročníku 10 ţáků, z toho 1 děvče a 2 ţáci v nástavbovém studiu. 

 

V průběhu školního roku bylo schodiště DM vyzdobeno několika obrazy.  

 

Ke konci školního roku Krajský úřad Pardubického kraje schválil přidělení finančních prostředků na rekonstrukci 

sociálních zařízení děvčat a chlapců, na rekonstrukci některých pokojů chlapců a na výměnu dveřních prahů 

všech pokojů DM.  

 

I v letošním školním roce se vychovatelé podíleli svou činností na projektových dnech pro 1. ročníky v rámci 

udrţitelnosti projektu „Nevzdávej to! “. V měsíci dubnu proběhl projektový den, který byl zaměřen na zdravý 

ţivotní styl dnešní mladé generace.Celá akce byla rozdělena do čtyř částí. Nejdříve se uskutečnila beseda o 

zdravé výţivě, po které následovala beseda o kriminalitě mládeţe, potom se ţáci přesunuli na tělocvičnu, kde 

absolvovali ukázky bojového umění a sebeobrany. Na závěr přišla na řadu ochutnávkavitamínových salátů. 

 

Koncem června ještě proběhl sportovní den pro I. ročníky. Jednotlivé třídy se zapojili do sportovní činnosti v 5 

různých sportovních odvětví. Jedná se o futsal, nohejbal, stolní tenis, stolní fotbálek a košíkovou. Na závěr 

sportovního dne byly vyhlášeny nejlepší trojice a kolektivy v jednotlivých disciplínách. Vítězná třída K1 obdrţela 

sladkou odměnu, předstihla pouze o 1 bod třídu NZ1. 

 

Ţáci v osobním volnu se nejvíce zajímají o sport. Mají k dispozici dvě hodiny denně tělocvičnu, kterou nejvíce 

vyuţívají v zimních měsících. Jejich nejoblíbenějším sportem v tělocvičně je florbal. V podzimních a jarních 

měsících převládá kopaná. K tomuto sportu máme vhodné podmínky, protoţe disponujeme hřištěm s umělým 

povrchem na malou kopanou. V tomto sportovním odvětví se uskutečnilo přátelské utkání mezi výchovnými 

skupinami, ve kterém zvítězilo I. poschodí, které bylo zastoupeno ţáky II. a III. ročníku.  

 

Hodně ţáků také navštěvuje velmi dobře vybavenou posilovnu. V odpoledních hodinách je plně vytíţena 

dojíţdějícími ţáky, po 16. hodině ji plně vyuţívají ubytovaní. Ţáci mladší 18 let mají písemný souhlas od rodičů a 

všichni, kteří do posilovny chodí, stvrzují podpisem jak se v posilovně chovat. Dále mají ţáci k dispozici asfaltové 

hřiště na nohejbal, místnost na stolní tenis a stolní fotbálek. Z projektu jsou na DM kola, které někteří ţáci 

vyuţívají k projíţďkám po okolí. Škoda, ţe se stále nedaří zprovoznit antukový kurt na tenis, který jsme si 

vlastnoručně vybudovali. I přes tuto bohatou nabídku sportovního vyţití celá řada ţáků upřednostňuje internet, 

který je rozveden po celém domově. Ţáci v odpoledních i večerních hodinách plně vyuţívají sluţeb, které jim toto 

zařízení umoţňuje. 

 

Ve dvou nejvíce oblíbených sportech na škole proběhl opět dlouhodobý turnaj mezi třídami, který uspořádala 

škola spolu s domovem mládeţe. 

 

Na podzim se na hřišti s umělým povrchem uskutečnil jiţ IX. ročník dlouhodobého turnaje ve futsalu. Zúčastnilo 

se 12 druţstev, která byla rozdělena do dvou skupin po 6. Z kaţdé skupiny postoupili 4 nejlepší do čtvrtfinále. 

Vyřazovacím způsobem turnaj prošel aţ do finále, ve kterém se střetla druţstva třídy MME III a třídy KLNZ III. 

Utkání skončilo zaslouţeně vítězstvím třídy MME III 3 : 0. V zápase o 3. místo se střetla muţstva MME II a 

překvapení turnaje třída NZ II. Utkání vyhrála třída MME II 3 : 1. Celkem bylo odehráno 42 zápasů a po skončení 

turnaje byli vyhlášeni nejlepší jednotlivci a tři nejlepší kolektivy. Na jaře proběhl na tělocvičně XII. ročník 

dlouhodobého turnaje ve florbalu. Vzhledem k menší tělocvičně nastoupila druţstva jen se třemi hráči v poli. 

Turnaje se zúčastnilo 11 druţstev, která se utkala systémem kaţdý s kaţdým v jedné skupině. Nejlepší 4 

muţstva si zahrála vyřazovacím způsobem o vítězství. Vítězem turnaje se stala třída KLNZ III, která aţ 

v prodlouţení zvítězila 8 : 7 nad třídou MME II. V zápase o 3. místo zvítězila třída NZ I přesvědčivě nad 

MME III 6 : 2. Celkem se odehrálo 59 zápasů a po skončení turnaje byli vyhlášeni nejlepší jednotlivci a kolektivy. 

Tyto soutěţe se uskutečnily za velké podpory p. ředitele Ing. Luďka Rolečka. 

 

Vychovatelé během školního roku uspořádali celou řadu sportovních soutěţí a kulturních kvízů pro ubytované 

ţáky. Kaţdého turnaje se pravidelně zúčastnilo 8 – 12 ţáků. Jednalo se o turnaje ve stolním tenise, 

elektronických šipkách a stolním fotbálku dvojic. Tyto turnaje se opakovaly několikrát do roka. Ţáci byli motivováni 

sladkou odměnou a snaţili se dosáhnout co nejlepšího výsledku. 

 



Ţáci se zúčastňovali vědomostních soutěţí, které se skládaly z oborů literatura, dějepis, zeměpis, přírodopis, 

matematika a sport. Přestoţe ţáci studují na škole technicky zaměřené obory, s otázkami z matematiky měli 

největší problémy. 

 

Mimo sportu se věnují ţáci i jiným aktivitám, a to především výtvarné činnosti. Vychovatelky, které se převáţně 

zajímají o tuto činnost, mají na škole vhodné podmínky pro činnost se ţáky. Převáţně vyuţívají keramickou dílnu, 

kde se vyrábějí předměty na výzdobu domova mládeţe, dále výrobu keramických předmětů na vánoční posezení 

se zaměstnanci, kde výtěţek z prodeje byl věnován organizaci BERENIKA ve Vysokém Mýtě, která podporuje lidi 

s mentálním a přidruţeným tělesným postiţením. Dále si ţáci vyráběli vánoční dárky z keramiky, proběhla i akce 

výroby adventních věnců, svícnů a dekorací spojené s Vánocemi. 

 

 

V neposlední řadě plní domov ubytovací funkci pro veřejnost. V letošním roce zde bylo ubytováno 90 sportovců 

v rámci finále České republiky v kopané ţáků do 10 let. 

 

Zpracoval: OttoŠlegr 
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ZPRÁVA O MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCI  

závěrečná zpráva za školní rok 2015/2016 

Školní rok 2015/2016 proběhl v oblasti spolupráce s partnerskými školami v zahraničí formou spolupráce 

pedagogických pracovníků a formou zajišťování projektu pro ţáky, který se uskuteční v příštím školním roce. 

V říjnu 2015 strávil Mgr. Michal Hynek týden v německé partnerské škole BeruflicheSchulen v Korbachu, 

kde denně navštěvoval výuku v předmětech informačních a komunikačních technologií. Hospitace probíhala ve 

třídách 11. - 13. ročníku německého vzdělávacího 

systému. Během stínování měl účastník moţnost 

seznámit se se stylem a náplní výuky v zahraniční 

škole a pozorovat činnost tamních pedagogů a ţáků 

během vyučování. Získané zkušenosti a postřehy 

mohou poslouţit k inspiraci při výuce IKT a 

zabezpečení chodu školy v oblasti ICT technologií. 

Akce se uskutečnila v rámci výzvy č. 56 Operačního 

programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. 

Této výzvy MŠMT vyuţili i další dva 

pedagogičtí pracovníci - Ing. Pavel Novotný a Michal 

Burian, kteří prováděli stínování ve slovenské 

partnerské škole - Spojené škole JurajaHenischa v 

Bardějově. Zde měli moţnost navštěvovat vyučování CNC obrábění a seznámit se tak s místními postupy při 

programování a obsluze CNC strojů. 

Ve školním roce 2015/2016 se uskutečnila 

dvě setkání přípravného týmu pro realizaci nejbliţšího 

setkání ţáků ISŠT a BSK. Během první schůzky v 

říjnu v Německu bylo rozhodnuto o uspořádání 

setkání "Váš film o Berlínu", které proběhne v září 

2016. Další přípravné jednání proběhlo v březnu 2016 

ve Vysokém Mýtě, kdy naši školu navštívili němečtí 

kolegové u příleţitosti návštěvy maturitního plesu 

ISŠT. 

Nejbliţší akcí v oblasti mezinárodní 

spolupráce bude tedy setkání našich a německých 

ţáků v hlavním městě SRN. 

Zpracoval: Mgr. Michal Hynek 

  



 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O SPORTOVNÍCH SOUTĚŢÍCH 

za školní rok 2015/2016 

 

3. 9. 2015 se konal na SŠUP v Ústí nad Orlicí seminář vedoucích učitelů TEV s programem 

organizačního zajištění sportovních soutěţí v rámci Pardubického kraje v letošním školním 

roce. Protoţe jsem byl v tuto dobu na pracovní neschopnosti a tím nesplnil podmínku 

účasti zástupce ISŠT, nebyla naše škola do rozpisu jednotlivých postupových soutěţí 

zařazena. Přesto jsme se některých tradičních akcí zúčastnili. 

29. 9. - 11. 11. 2015 proběhl 15. ročník školní futsalové ligy, kterého se zúčastnilo 12 týmů a odehráno bylo 42 

zápasů. Konečné pořadí: 1. místo – MME3, 2. místo – KLNZ3, 3. místo – MME2. 

9. 11. 2015 proběhlo 1. kolo středoškolské futsalové ligy chlapců, které pořádalo Gymnázium Holice. 

Ze čtyř muţstev druţstvo ISŠT obsadilo 3. místo a nepostoupilo. 

23. 11. 2015 jsme se poprvé v historii zúčastnili 1. kola Florbalového poháru, který pořádala VOŠ a 

SŠS Vysoké Mýto. Nakonec jsme smolně nepostoupili, ale získali jsme cenné zkušenosti. 

Zvítězila pořádající škola. 

4. 12. 2015 se konalo okrskové kolo ve florbalu chlapců, které jsme pořádali společně s VOŠ a SŠS 

Vysoké Mýto. Zúčastnilo se 5 vysokomýtských škol, naše druţstvo skončilo na 2. místě. 

10. 12. 2015 proběhlo 1. kolo středoškolské futsalové ligy dívek, které v Chocni uspořádala OA a SOŠ 

cestovního ruchu Choceň. Druţstvo našich dívek obsadilo za Chocní a Kostelcem n./Orl. 

3. místo a nepostoupilo. Naše děvčata mají před sebou velkou budoucnost. 

17.1. - 23. 1. 2016 se konal LVZ ve Špindlerově Mlýně na Penzionu Horalka – I. běh, hodnocení celého LVZ 

odevzdáno řediteli školy. 

7. 2. - 13. 2. 2016 proběhl LVZ ve Špindlerově Mlýně na Penzionu Horalka – II. běh, hodnocení opět 

odevzdáno řediteli školy. 

1. 3. - 18. 4. 2016 jsme uskutečnili 13. ročník školní florbalové ligy, které se zúčastnilo 11 muţstev a sehráno 

bylo 59 zápasů. Konečné pořadí: 1. místo – MME2, 2. místo – KLNZ3, 3. místo – NZ1. 

Oba dva turnaje se těší u našich ţáků veliké oblibě. 

15. 3. 2016 proběhl 9. ročník Memoriálu Milana Honzáka ve florbalu smíšených druţstev, který 

tradičně pořádá vysokomýtská Berenika. Ze šesti druţstev jsme letos skončili poslední po 

několika kontroverzích s rozhodčími.  

 

Zpracoval: Mgr. Vladimír Smrček  



ČINNOST AUTOŠKOLY 

závěrečná zpráva za školní rok 2015/2016 

 
 
Výuka v autoškole byla v letošním školním roce zahájena 18. září 2015 pro 24 ţáků učebního oboru Mechanik 

opravář motorových vozidel na skupinu B,C, pro 6 ţáků učebního oboru Karosář na skupinu B a pro 7 ţáků oboru 

Autolakýrník na skupinu B v rámci povinných předmětů řízení motorových vozidel s dvouhodinovou týdenní 

dotací. Kromě toho v rámci VHČ absolvoval výuku a výcvik 1 ţadatel o řidičské oprávnění skupiny T.  

 

Pro výuku je škola vybavena sadou videokazet a DVD, učebnicemi resp. Výukovými sety pro kaţdého ţáka, od 

společnosti Schroter, se kterou jsme se od září roku 2014 stali partnery v projektu BEZPEČNOST PRO 

KAŢDÉHO, trojrozměrnými pomůckami, foliemi na zpětný projektor a programem pro ověřování znalostí z 

pravidel provozu vozidel. Výuku zajišťoval vyučující Pavel Kopecký. 

 

Praktický výcvik byl zajišťován nákladním automobilem IVECO, osobními automobily Š – Fabia, Š – Felicia, 

traktorem Z – 7211 s přívěsem BSS P53S. Výcvik probíhal v rámci teoretického vyučování i odborného výcviku. 

Zajišťovali jej učitelé jízd p. Eva Gašpárková, p. Karel Merkl na skupinu B, Pavel Kopecký na skupinu C a 

vyučující zdravotnické přípravy paní Darina Šafránková. 

 

Ke zkouškám jiţ bylo připraveno všech 37 ţadatelů. Vzhledem k moţnostem zkušebních komisařů proběhly 

zkoušky u všech ţadatelů o řidičské oprávnění. Ţáci při zkouškách prokázali v porovnání s předchozími lety 

zlepšení v pravidlech provozu vozidel, s narůstajícími poţadavky zkušebního komisaře na znalosti v 

oblasti obsluhy a údrţby vozidla, vzhledem ke studiu oboru Mechanik opravář motorových vozidel, byla tato 

úspěšnost v porovnání s předchozími lety nepatrně niţší,  praktické jízdy u ţáků oboru Mechanik opravář 

motorových vozidel proběhly bez problémů. O něco horší úroveň se projevila u ţáků oborů zbývajících.  

 

V průběhu teoretického vyučování i praktického výcviku se prokázalo, ţe ţáci jevící zvýšený zájem o tento 

předmět uspěli při závěrečné zkoušce mnohem lépe neţ ti, kteří k výuce a výcviku přistupovali bez zájmu nebo 

nezodpovědně. 

 

Zpracoval: Pavel Kopecký 

  



SPOLEK PRO PODPORU INTEGROVANÉ STŘEDNÍ ŠKOLY TECHNICKÉ VYSOKÉ MÝTO 

závěrečná zpráva za školní rok 2015/2016 

 

Předseda: Mgr. Iva Suchánková 

Správní rada:  Ing. Luděk Roleček, Mgr. Iva Novotná, ZlatušeVenigerová, Jaroslav Pravec 

Spolek pro podporu Integrované střední školy technické je právnickou osobou zapsanou do spolkového rejstříku. 

Členy jsou ţáci a zaměstnanci ISŠT Vysoké Mýto. Členský příspěvek činí 400 Kč. Spolek navazuje na činnost 

Sdruţení rodičů a přátel Integrované střední školy technické ve Vysokém Mýtě, které bylozaloţeno v roce 

2002. Na valné hromadě konané dne 14. 11. 2014 byla projednána změna stanov SRP ISŠT z důvodu jejich 

přizpůsobení nové právní úpravě občanského zákoníku. V této souvislosti byl také změněn název na Spolek pro 

podporu Integrované střední školy technické Vysoké Mýto.  

 

Spolek byl zřízen s cílem zlepšit výchovu a vzdělávání studentů ISŠT, jeho účelem je uspokojování potřeb a 

zájmů ţáků a zaměstnanců ISŠT Vysoké Mýto v oblasti vzdělávací, pedagogické, výchovné, kulturní a sportovní.  

Finanční prostředky jsou poskytovány zejména na: 

- podporu soutěţí odborných dovedností 

- rozvoj spolupráce s ostatními školami 

- podporu mezinárodních projektů a výměnných pobytů 

- vybavení tříd a odborných učeben 

- lyţařský výcvik 

- odměny pro nejlepší ţáky 

- příspěvky na kulturní představení 

- nákup učebních pomůcek 

- podporu sportovní činnosti ţáků 

- podporu mimoškolních zájmových činností 

- propagaci školy 

 

Ve školním roce 2015/2016  byly finančně podpořeny například tyto akce: 

- maturitní ples  

- lyţařský výcvikový kurz ţáků 1. ročníku 

- přednáška na téma Uganda 

- přednáška na téma AIDS 

- filmové představení pro ţáky ISŠT (film Ve stínu) 

Ve školním roce 2015/2016  byly poskytnuty příspěvky například na: 

- nákup učebních pomůcek  

- vzdělávání ţáků 

- odměny nejlepším ţákům 

- odměny ţákům ve sportovních soutěţích 

- adaptační kurzy, projektové dny a přednášky v rámci projektu „Nevzdávej to!“ 

 
Zpracovala: Mgr. Iva Novotná 
 
 
  



 
ODBORNÝ VÝCVIK 

 

závěrečná zpráva za školní rok 2015/2016 

Je realizován ve vlastních dílnách, které jsou součástí školy a také na pracovištích jiných organizací, kde jsou 

plněny osnovy pod dohledem zkušených instruktorů. 

Nejvýznamnější firmou, kde probíhala odborná praxe ţáků všech oborů, je Iveco Czech Republic a.s., Vysoké 

Mýto, dále Autoservis, spol. s.r.o. Vysoké Mýto, Carnova s.r.o. Svitavy, Autoopravna Janecký Choceň, Autoservis 

Javůrek Litomyšl, BMW ServiceHorimexcars s.r.o. Vysoké Mýto, Autoservis Pokorný Oldřetice, Autosluţby 

Doleţal Proseč,Autoservis Nádvorník Dolní Újezd, Profistav Litomyšl a.s., Carnova s.r.o. Svitavy, Autoservis 

Javůrek Litomyšl, Brück AM spol. s r.o. Zámrsk, Mary Car s.r.o. Litomyšl,V & N autoservis s.r.o. Letohrad, KN 

truck servis Vysoké Mýto, Strojírny Hedvikov s.r.o. Pardubice, Auto-Zitko s.r.o. Kočí, Lněnička, s.r.o. Osík u 

Litomyšle, Nástrojárna Šraut Vysoké Mýto, Autoservis Nešetřil Dolní Ředice, Autoservis Douda Blíţňovice,            

C.I.E.B.Kahovec  Brandýs nad Orlicí, Ecotex s.r.o. Vysoké Mýto. 

 

Na pracovištích odborného výcviku mají ţáci jednotlivých oborů specializované odborné učebny. Mezi nejlépe 

vybavené patří například učebna pro výuku programování a obsluhy CNC s moderní výpočetní technikou a 

produkčními CNC stroji, svářecí škola, pracoviště oborů automechanik a klempíř s moderním diagnostickým a 

opravárenským zařízením či moderní pracoviště pro míchání barev.  

Byla rozšířena a modernizována učebna CNC obrábění, nová je téţ učebna měření a diagnostiky motorových 

vozidel, vzniklo nové pracoviště oboru karosář a ručního a strojního obrábění,svářecí škola se můţe pochlubit 

novým trenaţérem svařování. 

 

Produktivní práce 

 

V rámci odborného výcviku se ţáci podílejí na produktivní práci, která je seznamuje s moţnostmi praktického 

uplatnění jejich teoretických i praktických znalostí v běţné zakázkové činnosti, a to jak pro firmy, tak i pro širokou 

veřejnost. 

 

 

Svářecí škola 

 

Svářecí škola je vybavena nejmodernějšími svářecími zdroji firem Fronius a Esab a je oprávněna k výuce a 

přezkušování svařování dle ČSN, ale i ČSN EN ISO 9606-1. 

V průběhu školního roku zde absolvovali ţáci oboru karosář svářecí kurz ZK 311 a ZK 135, strojní mechanici ZK 

135 a ZK 311, mechanici strojů a zařízení ZK 135 a ţáci oboru nástrojař ZK 135. 

V rámci plnění osnov je svářecí škola vyuţívána i ostatními obory pro zácviky svařování. 

Svářecí kurzy probíhají i pro ţáky jiných škol – ZK 311 a pájení mědi. 

Nejlepší ţáci svářecích kurzů mají moţnost získat zkoušku podle ČSN EN ISO 9606-1. 

U výše jmenovaných kurzů provádíme také periodické přezkoušení a prodluţování průkazů s celostátní platností. 

Svářecí rekvalifikační kurzy jsou prováděny předevšímpro ÚP, Iveco Czech Republic, Vysoké Mýto a jiné firmy 

Pardubického kraje. 

Spolupráce s ÚP a sociálními partnery 

 

Škola dlouhodobě spolupracuje se zaměstnavateli a úřady práce. 

S firmami Iveco Czech Republic, Vysoké Mýto, Škoda Mladá Boleslav a THT Polička má podepsány smlouvy o 

vzájemné spolupráci. 

V období tohoto školního roku proběhlo 27 rekvalifikačních svářecích kurzů v metodách: 

ZK 135 1.1, ČSN EN ISO 9606-1, ZK 141 1.1, ZK 111 1.1, ZK 141 8, ZP 81-2 1.1  

Osvědčení získalo celkem 111 uchazečů.  

V průběhu školního roku proběhly tři přípravné rekvalifikační kurzy včetně zkoušky k získání profesní kvalifikace  

Obsluha CNC obráběcích strojů – 7 uchazečů a jeden přípravný kurz včetně zkoušky Autolakýrník-finální 

povrchová úprava – 2 uchazeči. 

 

 

 

 

 



Výsledky ţáků v soutěţích odborných dovedností a vědomostí 

 

Učitelé odborného výcviku a odborných předmětů připravovali vybrané ţáky průběţně během školního roku na 

soutěţe odborných dovedností v regionálních, celostátních, ale i mezinárodních soutěţích.  

 

 

Soutěţ ve svařování ZLATÝ  POHÁR  LINDE  Frýdek-Místek  19. – 20.4. 2016 

 

Mezinárodní soutěţ: 

 

metoda 111 5.  místo – teorie 14. místo – praxe  Aleš Vinař 

 135 12.  místo – teorie 31. místo – praxe Tomáš Vašek 

 141 1. místo – teorie     4. místo – praxe  Michal Dočkal 

 311       6.  místo – teorie 18.  místo - praxe  Radek Vyčichl     

 

SOD – strojní mechanik 

 

15. – 16.3. 2016 SŠ – Podorlické vzdělávací centrum, Dobruška 

– počet účastníků: 16 

 

jednotlivci: 3. místo  Jindřich Pitra 

 4.  místo  Petr Pecháček 

 

druţstva:  2.  místo  

 

Mezinárodní soutěţ zručnosti  ZLATÝ  PILNÍK  XIV. ročník 

21.3. 2016 SŠT Opava 

- počet účastníků: 16  

jednotlivci: 1.  místo  Jindřich Pitra 

 

KOVO Junior 2016  

19. - 20.4. 2016 SPŠ, SOŠ a SOU, Hradec Králové 

- počet účastníků: 19 
jednotlivci 1.  místo  Jindřich Pitra 

 

 
 

SOD -  nástrojař 



 

22. – 23.3. 2016 SPŠ Trutnov  

- počet účastníků: 16 

 

jednotlivci 1.  místo VítLohniský 

 2.  místo Filip Horníček 

 

druţstva:  1.  místo 

 

18. 2. 2016  Automechanik junior 2016  SŠA Ústí nad Orlicí 

- počet účastníků: 6 

 

jednotlivci: 3. místo Jiří Koţený 

 6. místo Kamil Bárta 

 

22. - 24.3.  2016  Autoopravář junior 2015 kategorie: Automechanik                          Servisní centrum Škoda 

Auto a.s., Kosmonosy 

- počet účastníků: 25 

 

jednotlivci 17.  místo  Jiří Koţený 

 

18. 2. 2016  Karosář junior 2016  SŠA Ústí nad Orlicí 

- počet účastníků: 6 

 

jednotlivci:  2.  místo Patric Böhm 

 3.  místo Tomáš Vašek 

 

 

 

22. - 24.3.  2016  Autoopravář junior 2015 kategorie: Autolakýrník                          Servisní centrum Škoda 

Auto a.s., Kosmonosy 

- počet účastníků: 12 

 

jednotlivci:  8.  místo HynekRosenkranz 

 

 

20.-21.11 2015 6. ročník obor: Čalouník                                                                 Mistrovství ČR 

s mezinárodní účastí  Brno 

- počet účastníků: 10 

 

druţstva:     4. místo    Michaela Nováková 

                                    Andrea Moravcová 

 

Na ocenění Hospodářskou komorou České republiky byli navrţeni automechanici Kamil Bárta, Miroslav Doleţal a 

Jiří Koţený. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Další aktivity a související akce v rámci OV 

 



V rámci udrţitelnosti projektu „Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Pardubickém kraji“ proběhly 

tyto aktivity: 

 

 
26.10. 2015 Vysoké Mýto-Jiráskova, Choceň-Choceňského 

 

 

 
10.12. 2015 Choceň-Choceňského 

 

 

 

 

 



 
18.12. 2015  Vysoké Mýto-Javornického 

 
22.6. 2016    Vysoké Mýto-Jiráskova 

 

Další aktivitou byla 26.10.2015 soutěţ ţáků ZŠ k udrţitelnosti projektu „Zvyšování motivaceţáků ZŠ  

ke vzdělávání v technických oborech v Pardubickém kraji“. Této akce se zúčastnilo69 ţáků ze 13 škol 

Pardubického kraje.  

Vítězi se stali ţáci ZŠ Proseč a v jednotlivcích zvítězil Ivan Chalupník ze ZŠ Proseč. 

 



 
Nad touto soutěţí převzala záštitu firma FRONIUS s.r.o. Hradec Králové 

 

V úterý 27.10. 2015 se uskutečnil projekt ,,Podpora roku technického vzdělávání ve Vysokém Mýtě“ podpořený 

městem Vysokým Mýtem za účasti  ţáků devátých tříd ZŠ Sloupnice, Lubná, Choceň-Sv. Čecha, Brandýs nad 

Orlicí a Morašice.  

Ţáci si atraktivní a soutěţní formou vyzkoušeli dovednosti na pracovištích oborů , které se na naší škole vyučují. 

 

 
Sladká odměna pro vítěze ZŠ Brandýs nad Orlicí 

 

Ve dnech 14. 10.,13.11., 9.12. 2015, 9.1. a 5.2.2016 na naší škole proběhly Dny otevřených dveří. Ze strany ţáků 

z devátých i osmých tříd byl velký zájem o prohlídku dílen a všech prostor s nimi souvisejícími. 

Nedílnou součástí aktivit učitelů OV jsou nábory ţáků devátých tříd ZŠ. 

 



 
Burza škol 8.10. 2015 Česká Třebová-návštěva hejtmana Pardubického kraje 

 

Jiţ se stává tradicí, ţe listopad je prezentací naší školy při Autosalonu, jehoţ šestnáctý ročník proběhl 

v prostorách dílen. O tuto akci byl zájem nejen ze strany ţáků vysokomýtských škol, škol z okolí, ale i široké 

veřejnosti.  

Na tento ročník se přihlásilo 40vystavovatelů. Součástí byly praktické ukázky svařování, opravy plastů, ale i 

odborné přednášky vystavovatelů z oblasti automobilového průmyslu. 

Součástí doprovodného programu byly ukázky činnosti vakuového motoru,exhibice RC modelů, soutěţ ţáků ZŠ 

v demontáţi pneumatiky na Š-Fabia a beseda na téma ,,3. svět“.  

V neustálém zájmu ţáků, ale i ostatních návštěvníků,byl automobilní trenaţér.  

Velké pozornosti se těšila expozice BESIPu. 

 

 
 

 



 



3. 12. 2015 se uskutečnil seminář kariérních a výchovných poradců a zároveň Technohrátky pro výchovné 

poradce. 

 

 
 

 

 

 
U oborů nástrojař a karosář se zapojili naši učitelé odborných předmětů a odborného výcviku do přípravy 

Jednotného zadání závěrečných zkoušek. 



Téţ probíhala soutěţ Iniciativy při odborném výcviku. Pro nejlepší ţáky ze skupiny byla odměnou projíţďka na 

motokárách na místním autodromu.  

26.1. 2016 jsme se zúčastnili Přehlídky strojírenských firem v kulturním domě v Ústí nad Orlicí, jeţ pořádala 

Krajská hospodářská komora Pardubického kraje. 

 

 
 

 

Velký zájem a ohlas ze strany ţáků a pedagogického doprovodu ZŠ -  Hlinsko-Resslova, Morašice, Polička-

Masarykova, Bystré u Poličky, Trstěnice, Brandýs nad Orlicí, Horní Jelení měly Technohrátky, které se 

uskutečnily v úterý 2.2. 2016. 

 

 



 
 

 

Významnými hosty na této akci byla ministryně školství Kateřina Valachová, poslanci Parlamentu ČR za Vysoké 

Mýto, zástupci společnosti Iveco Czech Republic, hejtman, ředitel Úřadu práce a vedoucí odboru školství a 

kultury Pardubického kraje, starosta Vysokého Mýta a ředitelka Centra celoţivotního vzdělávání Pardubice. 

 

 
2.3. 2016 se uskutečnila prezentace Škoda Kvasiny 

 



5.5.2016 Zdeněk Píša a Milan Říha s ţáky oboru automechanik reprezentovali školu na akci Automobileum 2016 

v Ústí nad Orlicí. 

Den otevřených dveří firmy JUNKER v Holicích- 7.5.2016 byl dnem, kde Vlastimil Habal a Václav Brabec 

prezentovali naší školu. 

 

 

Školení a přednášky 

 

V průběhu školního roku se pedagogičtí pracovníci zúčastnili exkurzí v rámci projektu „Nevzdávej to“.  

V době jarních prázdnin UOV J. Trnková, E. Haselmann a M. Kajsrlík absolvovali odbornou stáţ ve firmě 

C.I.E.B.Kahovec, Brandýs nad Orlicí. 

Školení pro účastníky soutěţe Autolakýrník junior 2016 dne 10. března 2016 v prostorách školícího střediska 

společnosti AutoFit v Brně se zúčastnil UOV Petr Brandýský.  

 

Setkání zástupců svářecích škol dne 13.4.2016 absolvoval Miroslav Kajsrlík. 

 

17.3. 2016 se UOV Milan Říha zúčastnil školení o inteligentních hlavních světlometech a asistenčních systémech 

ve vozidlech Hella Gutmann.  

 

P.Leníček se aktivně zapojil do Tvorby jednotného zadání závěrečných zkoušek oboru Karosář. 

 

V rámci projektů a dalšího vzdělávání se učitelé praxe účastnili řady dalších seminářů, přednášek a odborných 

stáţí ve firmách.  

 

 

 

 

 

 

 

  



DALŠÍ VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ  

NA ÚSEKU TEORETICKÉ VÝUKY  

závěrečná zpráva za školní rok 2015/2016 

 
Pedagogičtí pracovníci ve školním roce 2015/2016 absolvovali vzdělávání dle plánu vzdělávání: 
 

Studium k získání kvalifikace  
Bc. Soušková –  pokračovala  ve studiu – obor Anglický jazyk  
Termín dokončení -  červen 2017 
Bc. Černý –  pokračoval ve studiu – obor Tělesná výchova  
Termín dokončení – červen 2016 
Mgr. Naďa Burcalová – pokračovala ve studiu oboru Občanský a společenskovědní základ, učitelství pro SŠ 
Termín dokončení – září  2016 

 
SAS, počítačová síť: 
Aktualizačních seminářů se zúčastnili: 
Mgr. Čapek 
Mgr. Hynek 
 
Road Show pro školy Microsoft Hradec Králové 
říjen 2015 
Mgr. Čapek  
Mgr. Hynek 
 
Koncepce podvozku, motory a převodové  agregáty vozidel Tatra 
v rámci udrţitelnosti projektu IQ Industry, červen 2016 
Ing. Bodlák 
 
Školení BOZP   
Absolvovali všichni pracovníci školy v termínu pololetních prázdnin  
 
Školení řidičů referentských vozidel 
zúčastnili se pracovníci, kteří pouţívají sluţební vozidla, popřípadě soukromá vozidla ke sluţebním účelům 
v termínu pololetních prázdnin 
 
 
 Odborné stáţe ve firmách 
Ing.Bodlák – IVECO Vysoké Mýto 
 
Seminář zaměřený na aktivizační metody ve výuce 
Lektor: Mgr. Dlabola 
Zúčastnili se všichni pedagogičtí pracovníci 
 
 

Součástí dalšího vzdělávání byly i odborné exkurze realizované dle Plánu exkurzí ISŠT  
na školní rok 2015-2016. 

 
 

 
 

Zpracovala: Mgr. Iva Suchánková, ZŘ TV 

 

 

 

 

 



HODNOCENÍ PRÁCE KOMISÍ 

  ZPRÁVA ZA KOMISI ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ STROJÍRENSKÝCH 

závěrečná zpráva za školní rok 2015/2016 

Komise OP strojírenských pracovala ve sloţení: 

Předseda: Ing. Khorel Ladislav 

Členové:  Ing. Tocháček Jiří   PaedDr. Chára Václav 

Ing. Solil Milan          Ing. Novotný Pavel 

Mgr. Hron Antonín                              Ing. Bakešová Monika   

p. Kopecký Pavel    Mgr. Mimra Pavel 

Ing. Bodlák Miroslav 

   

     Ve školním roce 2015-2016 se práce komise OP strojírenských zaměřila hlavně na plnění osnov a 

mezipředmětové vztahy v odborných předmětech. 

     Komise konstatuje, ţe osnovy byly ve všech předmětech splněny. 

 

     Učitelé odborných předmětů připravovali vybrané ţáky průběţně během školního roku na soutěţe odborných 

dovedností v regionálních, ale i v celostátních soutěţích a v soutěţích ve svařování. 

 

Dosaţené výsledky: 

 

V. ročník Mezinárodní soutěţ ČR oboru Čalouník Brno – 20. – 21. 11. 2015: 

Moravcová Andrea (ČL2), Nováková Michaela (ČL1) – děvčata se v soutěţi druţstev umístila na 4. místě. 

 

Regionální kolo Pardubického kraje – AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR -18. 2. 2016 ISŠA Ústí nad Orlicí: 

 

Soutěţ Automechanik Junior:     Koţený Jiří (A3) –  3. místo,  Bárta Kamil (A3) –  6. místo 

Soutěţ Karosář Junior:               Böhm Patric (KLNZ3) –  2. místo,  Vašek Tomáš (KLNZ3) –  3.místo 

 

 

SOD – STROJNÍ  MECHANIK – 2016 

Krajská soutěţ pořádaná jako krajské kolo soutěţí zručnosti SOD 2016 v rámci celostátní přehlídky ČESKÉ 

RUČIČKY pro ţáky v oboru vzdělání strojní mechanik, konané na Střední škole, Podorlickém vzdělávacím centru, 

Dobruška, konané dne 15. – 16. března 2016  -  počet účastníků:  16 ţáků z 8 škol 

 

- jednotlivci:  3. místo Jindřich Pitra    KLNZ 3 

4. místo Petr Pecháček     KLNZ 3 

 

- druţstvo:  2. místo    z 8 přihlášených škol 

 

 

14. ROČNÍK MEZINÁRODNÍ SOUTĚŢE ZRUČNOSTI ŢÁKŮ STŘEDNÍCH ŠKOL ZLATÝ PILNÍK, vyhlášený 

Okresní hospodářskou komorou Opava a firmou FERRAM a.s. ve spolupráci s SŠT Opava zaměřený na 

rukodělné obory pro ţáky středních škol České republiky, Polska a Slovenska dne 21. března 2016 -  počet 

účastníků:  16  

 

   1. místo Jindřich Pitra KLNZ 3 

 

Celostátní kolo soutěţe  AUTOOPRAVÁŘ JUNIOR -22.  - 24. 3. 2016 Mladá Boleslav: 

Soutěţ Autolakýrník Junior:  Hynek Rosenkranz (KLNZ3) – 8. místo z 12 účastníků 

 

 

SOD – NÁSTROJAŘ – 2016 

Regionální kolo soutěţe odborných dovedností v oboru vzdělání nástrojař, na Střední průmyslové škole Trutnov, 

konané dne: 



 

22. – 23. března 2016  -  počet účastníků: 16  

 

- jednotlivci:  1. místo Vít Lohniský KLNZ 3 

2. místo Filip Horníček  KLNZ 3 

 

- druţstvo:  1. místo  z 8 přihlášených škol 

 

Celostátní odborná soutěţ CECH  KOVO Junior  2016  ,,České ručičky“ pořádané  na SOŠ a SOU, Hradec 

Králové,  v oboru vzdělání  STROJNÍ  MECHANIK 

 

Pořadatel celostátního finále: 

Střední průmyslová škola, Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hradec Králové.  

soutěţ konaná dne: 

 

19. – 20. dubna 2016  -  počet účastníků: 19   

- jednotlivci za Pardubický kraj:  

1. Jindřich Pitra KLNZ 3 

 

- hodnocení Pardubického kraje:       1. místo 

Účast dle umístění škol:  Vysoké Mýto, Nové Město nad Metují, Plzeň, Chotěboř, Olomouc, Hradec Králové, 

Chrudim, Nový Jičín, Domaţlice, Olomouc, Děčín, Uherský Brod, Tábor, Moravský Krumlov, Chomutov, Praha 

10, Břeclav, Praha 10, Petrovice u Karviné 

 

 

MEZINÁRODNÍ SOUTĚŢ VE SVAŘOVÁNÍ  - 20. ročník ZLATÝ POHÁR LINDE  

19. – 20. dubna 2016  SOŠ FRÝDEK – MÍSTEK: 

 

Metoda svařování:  

 

Metoda 141: Dočkal Michal AK 2  –         teoretická část 1. místo  z 7 soutěţících 

      praktická část 4. místo  z 10 soutěţících 

 

 

Metoda 111: Vinař Aleš KLNZ 3 –  teoretická část 5. místo  z 24 soutěţících 

      praktická část 14. místo  z 28 soutěţících  

 

 

Metoda 311: Vyčichl Radek AK 2 –    teoretická část 6. místo  z 25 soutěţících 

      praktická část 18. místo  z 28 soutěţících 

    

Metoda 135: Vašek Tomáš  KLNZ 3 – teoretická část 12. místo  z 40 soutěţících 

      praktická část 31. místo  z 45 soutěţících 

 

 

Odborné exkurze, uskutečněné mimo rámec projektů: 

 

26. 5. 2016 FIBERTEX, SVITAP SVITAVY  Č 2  Bk 

23. 6. 2016 POLSTRIN HRADEC KRÁLOVÉ  Č 2  Bk 

 

 

     Členové komise připravili a vybrali zkušební maturitní otázky pro třídy M IV, NS II.  

 

     V průběhu června komise jmenovala ze svých řad konzultanty pro vypracování praktických maturitních prací 

studentů třídy MME III. 

 

     Komise postupovala podle ročního plánu práce. Konstatujeme, ţe úkoly byly v jednotlivých bodech splněny. 

 
 Zpracoval: Ing. Ladislav Khorel 



  ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA METODICKÉ KOMISE OBORU MECHANIK STROJŮ A ZAŘÍZENÍ 

 závěrečná zpráva za školní rok 2015/2016 

Sloţení komise:  Předseda: Václav Brabec   UOV 

   Členové:   Mgr. Pavel Mimra  UOP 

        Ing. Milan Solil   UOP 

 

 

Školní rok 2015/2016 proběhl dle učebního plánu a v souladu s platným ŠVP. 

 

Dosaţené výsledky jak v průběhu roku, tak i při ročníkových a praktických maturitních zkouškách odpovídají 

schopnostem a znalostem ţáků.  

Veškeré naplánované exkurze proběhly v souladu se stanoveným harmonogramem exkurzí, schváleném na 

prvním zasedání metodické komise. 

Byla řešena špatná docházka do hodin praktického vyučování a na praxe sjednané u smluvních partnerů ISŠT u 

zejména některých ţáků čtvrtého ročníku. V průběhu školního roku byla realizována uţší spolupráce při tvorbě 

řídících programů pro 3D tiskárny a další CNC stroje mezi úsekem praktického a teoretického vyučování. 

 

 

Zpracoval: Václav Brabec 

  

PŘEDMĚTOVÁ KOMISE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ PŘÍRODOVĚDNÝCH 

 

závěrečná zpráva za školní rok 2015/2016 

 

V letošním školním roce konali 4 ţáci maturitní zkoušku z matematiky (4 ţáci konali zkoušku z ANJ). 

Všichni ji vykonali úspěšně. Jedná se tedy o dílčí úspěch přípravy našich ţáků a jejich schopnost se na 

zkoušku připravit. Bohuţel 10 ţáků maturitních ročníků bylo hodnoceno známkou nedostatečně.  

V dubnu letošního roku proběhla kontrola z ČŠI. Zhodnotila úroveň vědomostí našich ţáků a 

v některých případech ji označila za nevyhovující. Komise dostala doporučení na změnu přístupu ve výuce 

matematiky, zvláště s ohledem na větší motivaci ţáků, různorodé metody a formy vyučování. Dále 

doporučila zpřísnit poţadavky na ţáky, kteří postupují do posledního ročníku a budou maturovat z 

matematiky. 

Učitelé matematiky se v přípravném týdnu zúčastní dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků, 

které bude zaměřeno na metody vyučování, práci se ţáky se SVP, metody aktivizace ţáků. Úspěch tohoto 

opatření však také závisí na ochotě a schopnostech našich ţáků a podpoře jejich rodičů nebo zákonných 

zástupců. 

Největší problém vzniká u nástavbového studia, kdy je výuka s ohledem na dvouletý cyklus velmi 

zrychlená. Očekávají se tedy určité vědomosti a dovednosti z učebního oboru.   

Komise informovala o vyuţívání výpočetní techniky při výuce. Nejčastěji se vyuţívá notebook 

s dataprojektorem a probíraná témata jsou zpracovaná pomocí prezentací (DUM), nebo se vyuţívá 

internetových odkazů a aplikací.  

Z oblasti dalších přírodovědných předmětů byla stejně jako v minulých letech vyvinuta velká iniciativa 
směrem k lepšímu pochopení problematiky týkající se ekologie a chemie - prezentace a videa s danou 
problematikou, návštěva ţáků třídy ČL 1 a STME 1 na akci Den Země ve Vysokém Mýtě, následné 
zpracování ţákovských projektů ve skupinách na téma Ekologie na planetě Země. Tyto projekty byly 
následně prezentovány v daných třídách a ohodnoceny. 

 
 
Zpracoval: Ing. Pavel Novotný  



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PŘEDMĚTOVÉ KOMISE VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ –  

HUMANITNÍ A SPORTOVNÍ SEKCE  

 

zpráva za školní rok 2015/2016 

 

 Ve školním roce 2015 – 2016 Předmětová komise všeobecně vzdělávacích předmětů pracovala 

v následujícím sloţení: Mgr. Suchánková, Mgr. Novotná, Mgr. Hynek, Mgr. Braiková, Mgr. Burcalová, Mgr. 

Smrček, Bc. Černý, Bc. Soušková a Mgr. Vávrová; Mgr. Vávrová zastupovala Mgr. Vovkovou, která byla 

v pracovní neschopnosti.  

Komise se zabývala všemi oblastmi, které byly vymezeny na začátku školního roku, a řešila postupně 

všechny úkoly, které přinášela kaţdodenní školní praxe. Kromě činností souvisejících přímo s výukou se její 

členové zapojili do přípravy a realizace široké škály dalších zajímavých aktivit a účastnili se vzdělávacích akcí pro 

pedagogy. 

 

1. Pedagogická činnost 

 Stanovení základních poţadavků výuky v tříletých učebních a čtyřletých studijních oborech a v 
nástavbovém studiu pro školní rok 2015/2016 tj. vypracování tematických plánů dle platných 
ŠVP pro jednotlivé humanitní všeobecně vzdělávací předměty (český jazyk a literatura, anglický 
jazyk, základy společenských věd, dějepis) a pro tělesnou výchovu  
 

 Sestavení plánu exkurzí, kulturních a sportovních aktivit, které by přispěly k obohacení výuky a 
celého výchovně-vzdělávacího procesu. 

 

 Hromadný nákup učebnic pro výuku anglického jazyka v učebních i maturitních oborech 
 

 Obohacení výuky anglického jazyka časopisy Gate a Bridge 
 

 Průběţná kontrola plnění tematických plánů a případná aktualizace 
 

 Výměna pedagogických zkušeností, sjednocení klasifikačních kritérií, vyuţití mezipředmětových 
vztahů 

 

 Doučování z humanitních předmětů v rámci udrţitelnosti projektu „Nevzdávej to!“ pro ţáky 
prvních ročníků 

 

 Stálé konzultační hodiny pro ţáky z ostatních ročníků – pro kaţdý předmět 2 hodiny týdně 
 

 Zcela nové vyhotovení některých pracovních listů z českého jazyka pro ústní zkoušku společné 
části maturitní zkoušky ve školním roce 2015/2016 v souladu s novým Katalogem poţadavků 
stanovených společností CERMAT, aktualizace stávajících 
 

 Aktualizace třetích částí pracovních listů pro ústní zkoušku společné části maturitní zkoušky 
z anglického jazyka ve školním roce 2015/2016 

 

 Účast na jazykových a vzdělávacích kurzech v zahraničí: Mgr. Suchánková a Mgr. Vovková – 
14-ti denní kurz anglického jazyka na Maltě, Bc. Soušková – 14-ti denní kurz anglického jazyka 
v Irsku, Mgr. Burcalová – 14-ti denní kurz německého jazyka v Rakousku a Mgr. Hynek – 
týdenní kurz „Shadowing“ - stínování výuky dějepisu a IKT v partnerské škole v Německu. 
Všechny kurzy se uskutečnily v rámci Výzvy č. 56, kterou vypsalo MŠMT. 

 

 Třetí místo v kaţdoroční soutěţi vyhlašované Praţským nadačním fondem (Prague 
EndowmentFund) ve spolupráci s nakladatelstvím Macmillan zajistilo 6 sad (celkem 96 knih) 
anglické četby, která obohatí výuku anglického jazyka.  Ţádost zpracovala a soutěţe se 
zúčatnila Mgr. Vávrová. 

 

 Zajištění průběhu maturitní zkoušky v květnu 2016 – zadavatelské a hodnotitelské aktivity 
učitelů 
 

 Spoluúčast na náboru ţáků – přehlídky středních škol v Pardubicích, Rychnově nad Kněţnou, 
Svitavách, Chrudimi a České Třebové, Dny otevřených dveří v ISŠT 

 

 Účast na setkání výchovných poradců v PPP ústí nad Orlicí 



2.  Správa kabinetů a doplňování pomůcek 

 

 Zakoupení elektronických všeobecných a technických A-Č/Č-A a N-Č/Č-N slovníků z prostředků 
Výzvy č. 56 

 

 Zakoupení DVD k výuce reálií anglicky mluvících zemí z prostředků Výzvy č. 56 
 

 Zakoupení nového laptopu do jazykové učebny z prostředků Výzvy č. 56 
 

 V oblasti tělesné výchovy zakoupeno několik nových sportovních potřeb; doplnění či renovace 
sportovního materiálu také prostřednictvím projektu „Nevzdávej to!“ 

3. Organizace exkurzí, kulturních a sportovních soutěţí a programů 

 Září 2015 – adaptační kurzy pro ţáky prvních ročníků (třídy AO1, STME1, ČL1, NZ1, K1) 
v rámci udrţitelnosti projektu „Nevzdávej to!“  
 

 Září 2015 – týdenní jazykově-poznávací zahraniční zájezd do Hastings v Anglii pro 10 ţáků 
z maturitních oborů 

 

 Říjen 2015 – účast ţáků na okrskových fotbalových a florbalových zápasech v Chocni 
 

 Říjen 2015 – divadelní představení v anglickém jazyce Romeo and Juliet v Pardubicích  
 

 Listopad 2015 – zápasy v tradiční školní lize ve futsalu 
 

 Listopad 2015 – beseda s Ing. Františkem Krampotou na téma Ghana, pomoc zemím třetího 
světa 
 

 Prosinec 2015 – filmové představení Ve stínu 
 

 Únor 2016 – LVZ v Krkonoších pro ţáky 1. ročníků 
 

 Únor - březen 2016 – pomoc při organizaci a v průběhu Maturitního plesu ISŠT 
 

 Březen 2016 – školní liga ve florbalu 
 

 Duben 2016 – finálové zápasy školní ligy ve florbalu 
 

 Duben 2016 – představení v anglickém jazyce ForeverYoung  v Litomyšli - Divadelní 
společnost Zlín 

 

 Duben 2016 – projektové dny v rámci udrţitelnosti projektu „Nevzdávej to!“ na téma Prevence 
rizikového chování mládeţe – nprap. Lenka Vilímková 
(první ročníky AO1, ČL1, K1,NZ1, STME1) 

 

 Květen 2016 – projektové dny v rámci udrţitelnosti projektu „Nevzdávej to!“ na téma Zdravý 
ţivotní styl (první ročníky AO1, ČL1, K1,NZ1, STME1) 
 

 Červen 2016 – cyklistický výlet do okolí Vysokého Mýta – třída MME2  
 

 Červen 2016 – pět jednodenních výletů po vodě z Ústí nad Orlicí do Brandýsa nad Orlicí popř. 
aţ do Chocně (první ročníky AO1, ČL1, K1,NZ1, STME1) 

 

 Červen 2016 – sportovní den v rámci udrţitelnosti projektu „Nevzdávej to!“ první ročníky AO1, 
ČL1, K1,NZ1, STME1) 

 

 

Adaptačních kurzů se zúčastnili a na realizaci sportovních aktivit se podíleli především Bc. Černý a 

Mgr. Smrček jako třídní učitelé třídy K1 a NZ1 a jako učitelé tělesné výchovy. 



2. Příprava mezinárodních projektů a další aktivity spojené se zahraničím 

 Příprava zájezdu do Berlína – společný projekt s partnerskou školou BeruflicheSchulen 
v Korbachu. Podrobněji o spolupráci se zahraničím Mgr. Hynek ve své zprávě. 

Zpracovala: Bc. Věra Soušková 
 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA PŘEDMĚTOVÉ KOMISE IKT, ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ EKONOMICKÝCH  

A OBLASTI ICT 

 

za školní rok 2015/2016 

 

 Předmětová komise se zabývala všemi oblastmi, které byly vymezeny na začátku školního roku, a řešila 

postupně všechny úkoly, které přinášela kaţdodenní školní praxe. 

1. Pedagogická činnost 

 stanovení základních poţadavků výuky u tříletých učebních a čtyřletých studijních oborů a 

nástavbového studia pro školní rok 2015/2016 

 zpracování tematických plánů na základě platných ŠVP, kontrola jejich plnění a aktualizace 

 výměna pedagogických zkušeností, sjednocení klasifikačních kritérií, vyuţití mezipředmětových 

vztahů 

 výuka dle platných ŠVP 

 vyuţívání vytvořených digitálních učebních materiálů ve výuce 

 doučování ţáků 1. ročníků z IKT v rámci udrţitelnosti projektu „Nevzdávej to“ 

 konzultace pro studenty k přípravě projektů na praktickou maturitní zkoušku 

 zajištění průběhu maturitní zkoušky (duben – květen 2016) 

2. Správa učeben a kabinetů, doplňování pomůcek a další činnosti 

 aktualizace SW potřebného pro výuku předmětu Informační a komunikační technologie a 

předmětů strojírenských oborů (Konstrukce pomocí počítače, Počítačová grafika apod.) 

 aktualizace a správa SASu 

 průběţná aktualizace webových stránek ISŠT 

 zabezpečení školního webu a vytvoření responzivního webu pro mobilní zařízení 

 správa profilu ISŠT na Facebooku a Google Plus 

 pořízení nové ICT techniky (dataprojektor, reproduktory, notebooky, tablet, 3D tiskárny apod.) 

 zahájeny přípravy pro zdokonalení konektivity školy 

3. Organizace exkurzí a odborných praxí, účast na seminářích 

 hospitace (shadowing) v hodinách Informatiky v partnerské škole v Korbachu (Výzva 56) - 

konzultovány metody výuky v hodinách informatiky v zahraničí 

 účast na konferenci Roadshow pro školy v Hradci Králové - další vyuţívání a rozvoj ICT 

technologií a SW ve výuce 

 účast na 49. pracovním semináři SAS v Brně 

 zajištění dvoutýdenní odborné praxe studentů MME2, MME3 a NS1 v květnu 2016 v podnicích - 

průběh praxe i odborná úroveň studentů byly hodnoceny ze strany podniků velmi dobře 

 

 

Zpracoval: Mgr. Michal Hynek 

 
 



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA METODICKÉ KOMISE OBORU AUTOMECHANIK 

 za školní rok 2015/2016 

 
 

Začátkem roku byl vypracován a schválen plán metodické komise, včetně koordinačních a 

přeřazovacích plánů a exkurzí. 

Komise průběţně kontrolovala plnění plánů, hodnotila plnění osnov. Projednala co nejlepší koordinaci 

teoretického a praktického vyučování. Osnovy a plány byly plněny bez závad, dle jednotlivých tematických celků, 

s vyuţitím dostupných pomůcek a modelů. 

Ţáci třetích ročníků vykonali odbornou praxi na vybraných servisních pracovištích. Ţáci třetího ročníku 

oboru automechanik se zúčastnili soutěţe Automechanik junior. Ze školního do regionálního kola postoupili ţáci 

Jiří Koţený a Kamil Bárta. V regionálním kole, které se konalo v Ústí nad Orlicí, se ţák Jiří Koţený umístil na 

třetím místě a Kamil Bárta na šestém místě. Z regionálního kola do celostátního postoupil ţák Jiří Koţený. Soutěţ 

se pořádala ve firmě Škoda Auto Mladá Boleslav. Opět se potvrdila velká výhoda domácího prostředí 

pořádajícího.  

Proběhly závěrečné zkoušky oboru automechanik dle jednotného zadání. Zkoušky proběhly od 1.6.2016 

do 15.6.2016. Ke zkouškám bylo připuštěno 18 ţáků, osm ţáků nebylo připuštěno z důvodu velké absence. 

V písemné zkoušce uspěli všichni ţáci, v praktické zkoušce neuspělo pět ţáků a v ústní zkoušce neuspěli čtyři 

ţáci. 

 

Ti ţáci, kteří nebyli hodnoceni z odborného výcviku, budou přezkoušeni dne 27.6.2016. 

Zpracoval: Milan Říha 

 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA METODICKÉ KOMISE OBORU KAROSÁŘ 

 za školní rok 2015/2016 

 

Školní rok 2015/2016 probíhal dle učebního a tematického plánu.Metodická komise se scházela a řešila vzniklé 

problémy. Dosaţené výsledky odpovídají schopnostem ţáků.  

Ţáci se zúčastniliplánovaných exkurzí: IVECO a.s. Vysoké Mýto, Tvarmetal a ČKD-Choceň. 

Z těchto exkurzí si ţáci odnesli poznatky z provozů a rozšířili si rozhled s moţností vyuţití získaných poznatků 

v praxi. 

4 naši ţáci se zúčastnili mezinárodní soutěţe ve svařování: 
 
ZLATÝ  POHÁR  LINDE  Frýdek-Místek  ve dnech 19. – 20.4. 2016  
 
metoda 111 5.  místo – teorie 14. místo – praxe  Aleš Vinař 

 135 12.  místo – teorie 31. místo – praxe Tomáš Vašek 

 141 1. místo – teorie     4. místo – praxe  Michal Dočkal 

 311       6.  místo – teorie 18.  místo - praxe  Radek Vyčichl     

 

Závěrečné zkoušky pro 3.ročník,probíhaly ve dnech 7. -17.6. 2016. Všichni ţáci úspěšně ukončili 3. ročník  

a mohli tak přistoupit ke konání závěrečných zkoušek. 

 

 

Učitelé odborných předmětů připravili ZZ dle poţadavků kladených na obor karosář. 

Metodická komise konstatuje, ţe se opět zlepšilo vybavení pracovišť. 

Letošní rok byl pro obor karosář úspěšný. 

 

 

Zpracoval: Eduard Haselmann 

 

 

 



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA METODICKÉ KOMISE OBORU AUTOLAKÝRNÍK 

za školní rok 2015/2016 

 

Metodická komise v tomto období pracovala na základě předem vypracovaného plánu práce ve sloţení: 

Předseda komise: Holomek Petr   

Členové komise: Brandýský Petr    UOV 

Ing. Khorel  třídní učitel 

Ing.Bakešová Monika   učitelka OP 

Mgr.Smrček Vladimír třídní učitel 

Mgr.Hron Antonín  učitel OP třídní učitel 

Mgr. Burcalová Naďa  výchovná poradkyně 

Členové metodické komise byli zapojeni do dalších vzdělávacích programů Pardubického kraje v projektu  IQ 

INDUSTRY a Hospodářské komory a zúčastnili se dalších školení v prostorách ISŠT . 

Členové MK se podíleli na přípravách a úspěšném průběhu dalšího ročníku AUTOSALONU v prostorách ISŠT  

dne 11. 11. 2015 a na rodičovském sdruţení. 

 

V rámci pokračování projektu Pardubického kraje se členové metodické komise podíleli na přípravě a absolvování 

různých částí projektu “Nevzdávej to!“ pro první ročníky. I tyto akce se ţákům jako vţdy velice líbily. 

Od nového školního roku spolupracujeme s firmou Autofit Brno,která nám dodalanovou míchací stolici od firmy 

MAXMAIER. 

 

Jako uţ kaţdý rok jsme se potýkali znovu s docházkou ţáků, zameškanou absencí omluvenou i neomluvenou, 

kaţdého takového ţáka či ţákyni jsme řešili individuálně, prováděly se pohovory se zákonnými zástupci a 

sepisovaly se o tom záznamy. 

 

V průběhu roku se připravovali ţáci 3. ročníků na další ročník soutěţe JUNIOR CUP LAKÝRNIK, ve firmě 

AUTOFIT Brno proběhlo nejprve předsoutěţní soustředění, kterého se zúčastnil UOV Brandýský Petr se ţáky 

Hynek Rosenkranz a Tomáš Sajdl. Finále soutěţe Autoopravář junior oboru autolakýrník se konalo ve dnech  

22.3. – 24. 3. 2016 ve Středním odborném učilišti strojírenském ŠKODA AUTO a.s. Mladá Boleslav, které bylo 

zároveň garantem s ISŠT Brno. Soutěţe autolakýrník se zúčastnilo 15 škol. Vítězem se stal ţák z brněnské školy. 

Za naši školu se zúčastnil soutěţe Hynek Rosenkranz, který se umístil na pěkném osmém místě o tři body za třetí 

příčkou.  Celá akce i s doprovodným programem byla na vysoké úrovni. Závěrečné vyhodnocení, seznámení s 

výsledky všech soutěţících ve všech kategoriích, předání cen se závěrečným rautem proběhlo v servisním 

středisku  TRAINING CENTER ŠKODA AUTO a.s. Kosmonosy. 

 

Dne 25.5.2016se konalo školení ve firmě Interaction v Praze. Zde nám byl nabídnut výukový program pro učební 

obor Autolakýrník a stříkací trenaţer. Prezentace se zúčastnil ředitel ISŠT Ing.Luděk Roleček, zástupce pro 

praktické vyučování Zdeněk Dušek a UOV Petr Brandýský. 

 

Jako vţdy je hlavním úkolem členů metodické komise připravit ţákům podmínky k absolvování závěrečných 

zkoušek. Výběr otázek a zadání bylo v elektronické podobě. Závěrečné zkoušky připravili v praktické části UOV  

Petr Brandýský, teoretickou a ústní část, konzultovanou s vedením ISŠT, připravil UOP Mgr. Antonín Hron. 

 

Závěrečných zkoušek se zúčastnilo v řádném termínu šest ţáků. Z důvodu vysoké absence nebyl připuštěn 

v řádném termínu ke zkouškám jeden ţák, ten v měsíci červnu vykonal dodatečnou zkoušku pro ukončení třetího 

ročníku. Závěrečné zkoušky byly dobře připraveny a ţáci prokázali své znalosti, které získali během studia na 

naší ISŠT, servisech a také na praxi v podniku IVECO CZ a. s., se kterým naše škola úzce spolupracuje. Hynek 

Rosenkranzvykonal závěrečné zkoušky s vyznamenáním, čtyři ţáci prospěli a jeden neprospěl. Členové 

metodické komise se podíleli na přípravách a průběhu různých rekvalifikačních kurzů, školení a zajišťovali 

s vedením ISŠT pro ţáky v průběhu školního roku exkurze. Metodická komise pokračuje v dobrých výsledcích 

z minulých let, ale určitě je stále co zlepšovat. 

 

Zpracoval: Petr Brandýský 

 



ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA METODICKÉ KOMISE OBORU ČALOUNÍK 

 za školní rok 2015/2016 

  

V září jsme schválili plán metodické komise a plán exkurzí na tento školní rok. 

23. září 2015 se naši ţáci zúčastnili exkurze ve firmě IVECO Vysoké Mýto, 

30. listopadu 2015 ve firměC.I.E.B. Brandýs nad Orlicí, 

9. 5. 2016 v CZ LOKO Česká Třebová, 

26.5. 2016 ve firmě SVITAP Svitavy. Tyto návštěvy měly přínos poznatků a vědomostí pro naše ţáky. 

20.- 21.11.2015 Andrea Moravcová a Michaela Nováková se zúčastnily mezinárodní soutěţe odborných 

dovedností čalouníků v Brně, kde získaly 4. místo.  

V prvním ročníku 14.10. 2015 ukončila studium Lacková Patricie, 5.11.2015 nastoupila Halámková Adéla,  

16.12. 2015 ukončila Lacková Vladěna, 30.3. 2016 ukončila Miková Helena, 5.4. 2016 ukončila  Bykarová Anna, 

dne 27.5. 2016 ukončily studium Giňová Marie a Chalupníková Viktorie. Dne 4.4. 2016 nastoupil do druhého 

ročníku Kniha Daniel.  

Osnovy byly splněny, teoretická a praktická část měla návaznost. Spolupráce komise i technického zázemí bylo 

vstřícné a tímto všem děkuji.  

 

Zpracovala: Jaroslava Trnková  

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA METODICKÉ KOMISE OBORU  

ZÁMEČNÍK A NÁSTROJAŘ 

za školní rok 2015/2016 

 

Metodická komise ve sloţení J. Pravec, V. Pištora, M. Kajsrlík, M. Kaštánek, M. Navrátil a PaedDr. V. Chárase 

v průběhu celého školního roku průběţně scházela a dohlíţela nad plněním osnov a koordinovala činnost 

jednotlivých skupin dle přeřazovacích plánů a měsíčních plánů. 

 

Metodická komise navrhovala a schvalovala zadání kontrolních prací jednotlivých ročníků a oborů včetně 

závěrečných zkoušek obou oborů. Závěrečné zkoušky probíhaly dle jednotného zadání:  

nástrojař – vstřikovací forma 

strojní mechanik – jednoduchá svěrka 

 

Závěrečné zkoušky se konaly ve dnech 9.6.-21.6. 2016. Všichni ţáci byli klasifikováni a připuštěni k JZZZ.  

Pět ţáků prospělo s vyznamenáním, dva ţáci neprospěli v praktické části. 

 

Všechny skupiny se zapojily do soutěţe iniciativy ţáků na úseku dílen. Nejlepší ţáci byli odměněni projíţďkou 

v motokáře na autodromu. 

 

Ţáci 1. ročníku se zapojili v rámci projektu „Nevzdávej to“ do pracovní dílny – výroba dílů modelu stavebnice 

tříkolky. Dále se v rámci tohoto projektu ţáci účastnili exkurze ve firmě IVECO a TVARMETAL. 

 

Učitelé a ţáci obou oborů se podíleli na přípravě a průběhu soutěţe základních škol včetně hodnocení. Soutěţ se 

konala dne 26.10.2015, zúčastněných 69 ţáků bylo z 11 základních škol. 

 

Část ţáků obou oborů se podílela na organizaci akce z projektu na podporu technického vzdělávání 

TECHNOhrátek, které se konaly dne 2.2.2016 za účasti ministryně školství. 

  



   Závěrem bych chtěl zmínit velmi úspěšnou reprezentaci naší školy na soutěţích odborných dovedností. 

 

Výborné výsledky v regionálních kolech soutěţí odborných dovedností:                                               

obor nástrojař -  22. a 23. 4.2016  Střední průmyslová škola TRUTNOV  

 soutěţ druţstev - 1. místo 

 jednotlivci  - 1. místo  Lohniský Vít 

  - 2. místo  Horníček Filip 

 

obor strojní mechanik - 15. a 16.4.2016   PVC Dobruška 

 soutěţ druţstev - 2. místo 

 jednotlivci - 3. místo Pitra Jindřich 

  - 4. místo Pecháček Petr 

 

Dne 21. 4. 2016 se Pitra Jindřich zúčastnil soutěţe Zlatý pilník 2016 s mezinárodní účasti na Střední škole 

technické v Opavě, kde se umístil na 1. místě. 

 

Vyvrcholením soutěţního klání byla účast Jindřicha Pitry 19.a20.4.2016 na CELOSTÁTNÍM KOLE ODBORNÉ 

SOUTĚŢE KOVO JUNIOR OBORU STROJNÍ MECHANIK na SPŠ, SOŠ a SOU v Hradci Králové. Nejlepšími 

výsledky v obou částech soutěţe si Jindra vybojoval suverénní vítězství.      

Osobní poděkování Jindřich Pitra obdrţel od náměstkyně hejtmana pro školství Jany Pernicové. Oceněním za 

1.místo v celostátním kole bylo pozvání na galavečer dne 15.6.2016, který se konal na výstavišti v Brně za účasti 

ministryně školství Kateřiny Valachové.  

 

 

Zpracoval: Jaroslav Pravec 

 

 

ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA O ZABEZPEČENÍ POŢÁRNÍ OCHRANY 
 

 za školní rok 2015/2016 
  

Charakter objektu: 

Objekt školy má klasický zděný systém, stropy jsou panelové a schodiště terasová. Podlahy jsou většinou 

nehořlavé, na pokojích je PVC na parketách. Střechy jsou rovné - ţivičné. Objekt je rozdělen na tři části: školní, 

internátní a dílenskou. Části jsou mezi sebou propojeny. Únikové cesty jsou nechráněné. 

 

 

Plyn: 

Zemní plyn má podzemní hlavní uzávěr pro kotelnu a nadzemní hlavní uzávěr pro lakovnu. Kotelna má dva kotle 

na středotlak a 1 kotel na nízkotlak s uzávěry u hřiště, další uzávěr pro stříkací box je u šrotiště. Na dílně je 12 

pojízdných autogenních souprav, které jsou mimo dobu pouţívání postaveny na vyhrazených místech, 7 

stabilních autogenních souprav a 11 agregátů na svařování v ochranné atmosféře CO2 je ve svařovně. Náhradní 

lahve jsou v plechovém přístřešku na zadní straně dílen. 

 

El. energie: 

380 V – hlavní vypínač celého objektu je v trafostanici. Jednotlivé části lze vypnout v rozvodně 2. NP školní části, 

kotelny a dílenské části. 

 

Hasící látky  

Po objektu školy jsou rozmístěny přenosné hasicí přístroje a nástěnné hydranty C 52 v dílnách a D 25 v ostatních 

prostorách na podestách schodišť nebo v těsné blízkosti schodišť. V následných podlaţích nad sebou. Na ulici 

Mládeţnická v chodníku na druhé straně je podzemní hydrant. 

 

Pro prevenci a případ poţáru jsou vypracovány poţární řády. 

- pro dílnu a svařovací soupravy 
- pro plynovou kotelnu 
- pro sklad nátěrových hmot 
- pro sklady čalouny 
- pro úloţiště lahví 



- pro třídy tělocvičnu a kabinety 
 

Je vypracováno posouzení poţárního nebezpečí pro lakovnu, dílny a svařovací školu. 

 

Na zabezpečení poţární ochrany jsou zajištěny smlouvy s firmou: 

- KAREL ZEMAN- Technicko- organizační činnost v oblasti poţární ochrany 

- PREPO – revize přenosných hasicích přístrojů 

- VODÁK – revize nástěnných hydrantů 

- KOVOS – čištění komínů  

- Ing.SOUŠEK A  RÝZ – revize plynových zařízení 

 

 

Na úseku dílen pracuje poţární hlídka ve sloţení: 

- Václav Pištora  

- Eduard Haselmann 

- Václav Brabec  

- Miroslav Kaštánek 

 

Její činnost je zaměřena na 3 části: 

- činnost poţární hlídky v prevenci  
- činnost poţární hlídky v represi 
- činnost poţární hlídky v době svařování v místech, kde se provádějí činnosti se zvýšeným poţárním 

nebezpečím 
 

V celém objektu jsou prováděny namátkové preventivní poţární prohlídky se zaměřením na přístupnost 

k prostředkům poţární ochrany (přenosné hasicí přístroje, nástěnné hydranty) k vypínači elektrické energie a 

hlavním uzávěrům plynu a vody. 

Na pracovištích se zvýšeným poţárním nebezpečím se provádí kontrola dodrţování poţárních řadů těchto 

pracovišť. 

Dále se provádí kontrola, zda není ohroţen poţárně bezpečný stav ve škole- volnost únikových cest a únikových 

východů. 

Zápis do poţární knihy se provádí v souladu s pověřením jedenkrát za měsíc. Další preventivní poţární prohlídky 

jsou prováděny odborně způsobilou osobou dle §11 zákona o poţární ochraně dodavatelským způsobem na 

základě dohody a to v souladu s  §13 vyhlášky č. 246/2001 Sb. 2* ročně na pracovištích se zvýšeným 

nebezpečím a 1 za rok na ostatních místech školy. 

O provedené preventivní poţární prohlídce se provádí zápis do poţární knihy nebo se v ní uvádí odvolávka, ţe 

zápis je veden samostatně a je zaloţen v dokumentaci poţární ochrany. 

Hasicí přístroje jsou kontrolovány dle článku 4.2 ČSN ISO 11602-2 

Umístěním do ochranných skříněk se zamezilo jejich poškozování. 

 

Nejčastější závady, které byly řešeny: 

- porušováni zásad bezpečné práce při manipulaci s hořlavým materiálem 
- včasné nevynášení košů se snadno vznětlivým materiálem  
- zarovnávání přístupových cest k hydrantům a hasicím přístrojům  

 

14.9. 2015 Ing. Petr Vodák provedl revizi a opravu hydrantů 

29.1. 2016 Provedeno školení všech zaměstnanců a poţární hlídky z PO 

10.3. 2016 Firma Prepo provedla kontrolu a výměnu hasicích přístrojů 

15.4. 2016 Proveden cvičný poţární poplach 

 

Jedenkrát za 14 dní se provádí kontrola čalouny 1 a 2, skladu čalouny 1 a 2, kotelny, lakovny, skladu barev a 

ředidel, mísírny barev a skladu tlakových lahví. 

Pravidelně jedenkrát měsíčně je prováděna kontrola celého objektu se zaměřením na hasicí přístroje.  

V rámci výuky se pravidelně provádí proškolení o moţnostech vzniku a zamezeni poţáru 

 
 

 Zpracoval: Václav Pištora 



  SPRÁVA BUDOV 

 

závěrečná zpráva za školní rok 2015/2016 

   Ve školním roce 2015 -2016 se v rámci plánovaných oprav a rekonstrukcí uskutečnilo na úseku několik akcí. 

   V  době jarních prázdnin od 22.2. do 26.2.2016 byla provedena instalace rozvodů datového kabelu a 

napájecích kabelů a zásuvek na učebně č.11, pro instalaci datového projektoru pro zkvalitnění teoretické výuky 

našich ţáků  

   V měsíci dubnu 2016 byla provedena rekonstrukce omyvatelného soklu chodby v prvním patře budovy školy. 

Opravy omítek provedli pracovníci údrţby a vlastní nátěr realizovali ţáci oboru lakýrník. Následně bylo provedeno 

vymalování zbývajících částí stěn.   

V době hlavních prázdnin školního roku 2015-2016 proběhlo malování vybraných prostor a několik dalších 

činností na údrţbu a zlepšení prostředí budovy naší školy.   

   V průběhu školního roku se uskutečnila dle zákonného časového harmonogramu celá řada revizí a kontrol, na 

vybavení, zařízení a budovách školy. Revize elektroinstalací, revize plynových zařízení, revize tlakových nádob, 

revize komínů, hydrantů a hasicích přístrojů apod. V současné době jsou všechny revize a prohlídky platné. 

Zjištěné závady a nedostatky jsou průběţně odstraňovány pracovníky údrţby. 

  Na personálním obsazení úseku ve školním roce došlo ke změnám. Paní Věra Honzálková, která pracovala ve 

škole jako uklízečka, odešla do starobního důchodu v měsíci srpnu 2015 a na její místo nastoupila nová 

pracovnice, paní Zdena Stodolová. Dále ze zdravotních důvodů odešla z vrátnice paní Libuše Králová, v měsíci 

březnu na její místo nastoupila paní Jana Šafránková.Z úseku údrţby odešel pan Petr Čefelín na vlastní ţádost 

v měsíci červenec 2015 a nakonci kalendářního roku 2015 odešel do předčasného starobního důchodu pan Milan 

Veselý.Od února 2016 nastoupil na úsek údrţby pan Vladimír Hromádko. 

Zpracoval: Petr Langer 

 

Závěrečná zpráva o hospodaření v Kč za rok 2015 

Hospodářský výsledek celkem   18 501,00 

z toho: hlavní činnost   6 353,65 

  doplňková činnost   12 147,35 

Doplňková (hospodářská) činnost     

  příjmy z doplňkové činnosti   1 857 261,90 

  výdaje z doplňkové činnosti   1 845 114,55 

    HV 12 147,35 

Hlavní činnost - Příjmy     

  NIV dotace z ÚSC  (provozní prostředky) 6 137 437,21 

z toho: Dotace od zřizovatele na provoz   4 285 000,00 

  Ostatní programy a projekty z ÚSC 1 852 437,21 

  z toho Stipendia   89 150,00 

  NIV dotace z MŠMT    21 120 924,00 

  Přímé náklady   20 601 944,00 

z toho: platy   14 690 626,00 

  ostatní osobní náklady   384 000,00 

  ostatní (pojistné,FKSP,ONIV)   5 527 318,00 

  Programy MŠMT   518 980,00 

  Ostatní provozní příjmy   3 194 818,63 



z toho: Ostatní pr.příjmy (DM,ŠJ,PP..)   3 152 818,63 

  Město Vysoké Mýto   42 000,00 

    celkem 30 453 179,84 

Hlavní činnost - Výdaje     

  Neinvestiční (prov.) výdaje     

z toho: osobní náklady zaměstnanců   14 908 057,00 

  ostatní platby za provedenou práci, odstupné 1 351 337,00 

  soc. a zdr. pojištění,náhrady,zák.pojištění 5 366 011,00 

  ostatní sociální náklady (FKSP)   149 052,00 

  odměna za prod.práci ţáků   106 729,00 

  zák.pojištění úrazů a nem.zpov.   67 212,94 

  učební pomůcky,učebnice,odb. výcvik,soutěţe 391 716,96 

  stipendia ţáků   92 530,00 

  vybavení ISŠT neinv.majetkem   108 702,00 

  energie ( el.en.,plyn,vodné)   1 346 761,13 

  oprava a údrţba   101 972,14 

  školení a vzdělávání zaměstnanců 255 591,00 

  cestovní náhrady   104 652,00 

  ochr.pomůcky ţáků a zamestn.   126 964,00 

  reklama, propagace   53 373,04 

  uloţení a odvoz odpadu   63 800,00 

  telefony,poštovné,internet   191 366,80 

  stočné, sráţková voda   140 184,94 

  reprezentace školy   5 863,00 

  fin.nákl.(pojistné,bank.popl.,DPH) 993 291,47 

  odpisy DHM, DNHM   1 541 501,00 

  ostatní provozní náklady různé   2 980 157,77 

z toho: čistící prostředky,kanc.prostředky 118 596,00 

např. potraviny ve ŠJ (ţáci a zaměstn.) 1 033 021,69 

  pohonné hmoty   144 397,69 

  spotřeba materiálu, výuka,svářečská škola 421 138,11 

  programové licence a vybavení, konzultace 94 175,03 

  revize,emise,kalibrace   139 670,45 

    celkem 30 446 826,19 

Hospodářský výsledek   6 353,65 

        

Investice z provozních dotací     

  Investiční příjmy celkem   2 153 084,00 

z toho: odpisy DHM,DNM    1 541 501,00 

  Projekt Podpora přírod.vědec.vzdělávání 111 683,00 

  Inv.dotace z fondu ÚSC   471 900,00 

  dar IVECO a.s.Vysoké Mýto   25 000,00 

  dar Hospodářská komora   3 000,00 

  Investiční výdaje celkem   1 542 062,23 

z toho: odvod ÚSC   1 280 000,00 

  Vyvaţovačka v02 TW02 AUTO   50 094,00 

  Zouvačka TCo3MAXI   61 589,00 

  opravy a údrţba nemovitostí, DHM, DDHM 150 379,23 

 

Zpracovala: Ing. Gabriela Valentová 


